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Şantiyelerde Alınacak Tedbirler Yayımlandı

güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü koronavirüs 
salgınının yayılma riskinin önüne 
geçilmesi amacıyla alınması gere-
ken tedbirler kapsamında inşaat 
şantiyelerinde yapılması gerekenle-
re ilişkin genelge yayımladı. 

Genelgede aşağıdaki tedbirler sı-
ralandı:

“1- 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu çerçevesinde işve-
renler; çalışanları ve çalışma çevresini 
etkilemesi muhtemel acil durumları 
belirleyecek ve bunların olumsuz etki-
lerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbir-
ler alacaktır. İş yerlerinde virüsle ilgili 
bilgilendirme yapılacaktır. 

2- Şantiyede muhtelif yerlere 
Sağlık Bakanlığı'nın salgın hastalığa 
ilişkin alınması gereken tedbirlere 
ilişkin bilgilendirme afişleri asılacak. 

3- Toplu kullanım alanlarında ye-
terli doğal havalandırma olmaması 
durumunda hava temizleme cihazları 
kullanılması değerlendirilmelidir. 

4-Toplu kullanım alanlarında sos-
yal mesafenin korunmasına dikkat 
edilecek, eğer hacimler yetersiz ise 
yemekhanelerde sosyal mesafeyi ko-
rumak amacıyla iş planını aksatmadan 
vardiyalı yemek uygulamasına geçile-

cektir. Yatakhanelerde sosyal mesafe 
açısından yetersizlik tespiti duru-
munda ek hacimler oluşturulacaktır. 
5- Yatakhane, yemekhaneler, sosyal 
tesisler gibi ortak malzeme kullanımı 
kesinlikle yasaklanacaktır. 

6- Masa başı çalışılan alanlarda 
dönüşümlü yada uzaktan çalışma sis-
temine geçilecek, ortak malzeme kul-
lanımı yasaklanacaktır. 

7- Şantiye sahasında ateş ölçer, ko-
ruyucu eldiven, maske vb. malzemeler 
bulundurulacak, şüpheli görülen du-
rumlarda ölçümü alan yetkili tarafın-
dan vakit kaybedilmeden şüpheli kişi/
kişilerin izole bir ortama alınarak sağ-
lık kuruluşlarına (Alo 184), şantiye şe-
fine, proje müdürüne bilgi verilecektir. 

8- WC, Banyo gibi ıslak hacimlerin 
olduğu bölümlerde temizlik tedbirleri 
artırılacak, dezenfektan bulundurula-
cak, kullanılması sağlanacaktır. 

9- Şantiye sahasına rutin görevli 
personelin - hergün alanda bulunma-
sı zorunlu olan çalışanlar hariç - giriş 
ve çıkışları kontrol altına alınacaktır. 

10- Dışarıdan gelen kamu görev-
lileri ve/veya yöneticileri vb. kişiler 
maske, eldiven olmadan ve ateş öl-
çerle ölçümleri yapılmadan şantiyeye 
alınmayacaktır. 

11- Şantiyede baret, koruyucu eldi-
ven, iş önlüğü gibi malzemelerin ortak 
kullanımı kesinlikle yasaklanacaktır. 

12- Bulaşma/yayılma risklerinin 
belirlenmesi, önlenmesi için alınması 
gerekli tedbirler, Sağlık Bakanlığının 
ilgili mevzuatı doğrultusunda “Risk ve 
Kontrol Planı” oluşturularak belirlene-
cektir.

13- İşveren, çalışanların işle ilgili 
sağlık ve güvenliğini sağlamakla yü-
kümlü olup bu çerçevede; işyerinde alı-
nan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine 
uyulup uyulmadığını izleyecek, denetle-
yecek ve uygunsuzlukların giderilmesini 
sağlayacaktır.

14- Sağlık Bakanlığının belirttiği 
tedbirlere harfiyen uyulacak, şüpheli her 
durumda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 
“14 gün” kuralı işletilecektir ve takibi 
yapılacaktır.

15- Yapının projelendirme, yapı de-
netim ve müşavirlik hizmetlerini üst-
lenen kurum, kuruluş ile bürolar, gerek 
ofis ortamında gerekse şantiye maha-
linde sorumlulukları dahilinde yukarıda 
belirtilen tedbirleri alacaklardır.

16- Şantiye içerisinde çalışan kişi 
sayısına bağlı olarak denetimleri yerine 
getirebilecek sayıda koordinatör ve de-
netim ekibi oluşturulacaktır.”


